Załącznik Nr 18
do SIWZ OR.272.12.2020
WZÓR
UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
/dotyczy I i III części zamówienia/
zawarta dnia .................... w .................... pomiędzy:
Powiatem Sokólskim z siedzibą w Sokółce,ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez:
Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego,
Jerzego Białomyzego – Wicestarostę Sokólskiego,
zwanym dalej powiatem
a
…………………………………………………………………………….………...
………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
……………………. - …………………………...
zwaną/ym dalej podmiotem przetwarzającym,
o następującej treści:
§ 1.
Umowa zawierana jest w związku z:
1) realizacją przez powiat projektu „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji
Powiatu Sokólskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
2) zawarciem przez powiat z podmiotem przetwarzającym umowy z dnia ……….., której realizacja
wymaga powierzenia przez powiat danych osobowych do przetwarzania podmiotowi
przetwarzającemu.
§ 2.
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i
organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem umożliwiającymi mu
przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), zwanego w dalszej części umowy RODO, oraz gwarantuje ochronę praw osób,
których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający na potwierdzenie gwarancji, o których mowa w ust. 1, oświadcza, że
stosownie do art. 32 RODO wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające:
1) przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z RODO;
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2) stopień bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw
lub wolności osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożone środki techniczne i organizacyjne w sposób
odpowiedni zabezpieczą powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub
nieuprawnionym dostępem do tych danych osobowych.
§ 3.
1. Mając na uwadze udzielone przez podmiot przetwarzający gwarancje, o których mowa w § 2, powiat
na podstawie art. 28 ust. 2, 3 i 9 RODO powierza podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania na
zasadach, w zakresie i w celu określonych w umowie:
1) dane osobowe, których jest administratorem;
2) dane osobwe powierzone powiatowi do przetwarzania przez podmioty wskazane w załączniku do
umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą.
§ 4.
1. Powierzone przez powiat dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający w celu
realizacji wiążącej go z powiatem umowy, o której mowa w §1 pkt 2.
2. Powiat oświadcza, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych
w celu określonym w ust. 1 odbywa się:
1) w przypadku danych osobowych, których jest administratorem – na jego polecenie;
2) w przypadku danych osobowych, których administratorami są podmioty wskazane w załączniku do
umowy – w granicach udzielonego powiatowi przez te podmioty umocowania do dalszego
powierzania danych osobowych.
§ 5.
1. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych obejmować będzie
dane osobowe, których rodzaj określony został w załączniku do umowy.
2. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych dotyczyć będzie osób,
których kategorie określone zostały w załączniku do umowy.
§ 6.
1. Podmiot przetwarzajacy może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu,
które wskazano w umowie.
2. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania powierzonych danych osobowych,
w miarę możliwości pomaga powiatowi i podmiotom określonym w załączniku do umowy poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
3. Podmiot przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz
dostępne mu informacje, pomaga powiatowi i podmiotom określonym w załączniku do umowy
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych, przy czym będą
to jedynie osoby:
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1) posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;
2) niezbędne do realizacji celu umowy.
5. Podmiot przetwarzający zapewni, by:
1) do przetwarzania powierzonych danych osobowych, dopuszczone zostały wyłącznie osoby
zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, zarówno w
trakcie wykonywania powierzonych tym osobom przez podmiot przetwatarzający zadań i
obowiązków, jak również po zakończeniu ich realizacji;
2) osoby, o których mowa w pkt 1, przetwarzały powierzone dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy
koniecznej.
§ 7.
Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
może nastąpić jedynie na pisemne polecenie administratora danych osobowych przekazane podmiotowi
przetwarzającemu:
1) przez powiat – w przypadku danych osobowych, których jest administratorem;
2) za pośrednictwem powiatu – w przypadku danych osobowych, które powierzone zostały powiatowi
do przetwarzania przez podmioty wskazane w załączniku do umowy;
chyba że obowiązek taki nakładają na podmiot przetwarzajacy przepisy Unii Europejskiej lub prawo
krajowe. W takim przypadku podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje
powiat, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
§ 8.
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń
wydanych przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
§ 9.
Podmiot przetwarzajacy zobowiązany jest do:
1) przekazania powiatowi informacji dotyczących naruszenia ochrony powierzonych danych
osobowych w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych
osobowych;
2) przygotowania w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony
powierzonych danych osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony
danych osobowych do organu nadzorczego (o ile obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych
osobowych wynika z art. 33 ust. 1 RODO) i przekazanie tych informacji powiatowi;
3) przygotowania w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony
powierzonych danych osobowych informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane
dotyczą (o ile obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, wynika z art. 34 ust. 1
RODO) i przekazanie tych informacji powiatowi;
4) wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za podjęcie działań naprawczych w celu
wyeliminowania naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych;
5) dokonania analizy czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony powierzonych danych osobowych;
6) przekazania powiatowi wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony powierzonych danych osobowych, o ile
konieczność przeprowadzenia takiej oceny wynika z art. 35 ust. 1 RODO.
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§ 10.
Podmiot przetwarzajacy może podpowierzyć dane osobowe objęte umową, których administratorem
jest powiat do dalszego przetwarzania podwykonawcy jedynie w celu wykonania umowy, po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody powiatu.
Podmiot przetwarzajacy może podpowierzyć dane osobowe objęte umową, których administratorami
są podmioty wskazane w załączniku do umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcy jedynie w
celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody powiatu.
Podpowierzenie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić tylko w granicach
udzielonego powiatowi przez podmioty wskazane w załączniku do umowy umocowania do dalszego
powierzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzajacy zobowiązany jest do udokumentowania powiatowi tego, że podwykonawca
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
Podpowierzenie danych osobowych możliwe jest tylko na podstawie pisemnej umowy podpowierzenia
przetwarzania danych osobowych, w której podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych
gwarancji i obowiązków jakie zostały nałożone w umowie na podmiot przetwarzający.
Podmiot przetwarzajacy zapewni, by podwykonawca, któremu podpowierzono przetwarzanie danych
osobowych zapewniał co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co podmiot
przetwarzajacy.

§ 11.
Jeżeli podmiot przetwarzający poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem wydanych przez
administratora danych osobowych poleceń lub instrukcji, natychmiast informuje o stwierdzonej
wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia
roszczeń przeciwko administratorowi danych osobowych z tego tytułu:
1) powiat – w przypadku poleceń lub instrukcji dotyczących przetwarzania danych osobowych,
których administratorem jest powiat;
2) administratora danych osobowych (za pośrednictwem powiatu) – w przypadku poleceń lub
instrukcji dotyczących przetwarzania danych osobowych, które powierzone zostały powiatowi
przez podmioty wskazane w załączniku do umowy.
§ 12.
1. Powiat zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo do przeprowadzania audytów, mających na celu
weryfikację czy podmiot przetwarzajacy spełnia obowiązki wynikające z umowy.
2. Powiat zobowiązany jest do poinformowania podmiotu przetwarzajacego o audycie na co najmniej 3
dni przed planowanym rozpoczęciem audytu.
3. Prawo do przeprowadzenia audytu obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby
uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób przetwarzających powierzone dane osobowe; wgląd do
wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem audytu oraz
przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do
przetwarzania powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu, w
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terminie wskazanym przez powiat.
§ 13.
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia powiatowi wszelkich informacji
niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, podmiot przetwarzajacy udziela w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony
danych osobowych lub usunięcia jego skutków, podmiot przetwarzający udziela informacji w
najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od doręczenia wniosku.
§ 14.
1. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie
wszelkie powierzone dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzajacy pisemnie poinformuje powiat o usunięciu powierzonych danych osobowych i
ich istniejących kopii niezwłocznie po ich usunięciu.
§ 15.
Podmiot przetwarzajacy zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania powiatu o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych
osobowych przez podmiot przetwarzajacy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do podmiotu przetwarzającego, a także o
wszelkich kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający, w
szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
§ 16.
1. Powiat, jak również podmioty wskazane w załączniku do umowy nie są odpowiedzialne wobec osób,
których dane zostały powierzone, za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku przetwarzania przez
podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych niezgodnie z umową, a w szczególności za
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmiot przetwarzajacy, lub gdy
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami powiatu czy podmiotów wskazanych w załączniku do
umowy lub wbrew tym instrukcjom.
3. Jeżeli podwykonawca, o którym mowa § 10, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony powierzonych danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec powiatu i podmiotów
wskazanych w załączniku do umowy za wypełnienie obowiązków przez podwykonawcę spoczywa na
podmiocie przetwarzającym.
§ 17.
1. Umowa została zawarta na czas ………….
2. Powiat może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy podmiot przetwarzajacy:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu przeprowadzonego
przez powiat nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
2) działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami powiatu lub podmiotów wskazanych w załączniku
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do umowy lub wbrew tym instrukcjom;
3) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
4) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy z naruszeniem postanowień umowy.
3. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia.
4. Umowa może zostać rozwiązana za pisemną zgodą obu stron, po uzgodnieniu przez strony umowy
dnia, w którym umowa ulega rozwiązaniu.

1.
2.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby powiatu.

§ 19.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Powiat

Podmiot przetwarzający
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Załącznik
do umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
z dnia ………

Wykaz
rodzaju danych osobowych powierzonych podmiotowi przetwarzającemu
do przetwarzania oraz kategorii osób, których dane dotyczą
Administrator danych*

Rodzaj danych osobowych*

Kategorie osób, których dane
dotyczą**

_______________
* wzkazany zostanie bezpośrednio przed zawarciem umowy
** wskazane zostaną bezpośrednio przed zawarciem umowy
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